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Гарачае прывітанне XVIII з'езду партыі Леніна—Сталіна!
З'ЕЗД ПАБЕДАНОСНАГА
ШЭСТВІЯ К КОМУНІЗМУ
Усе мыслі, усе пачуцці любві і" радасці
шчаслівага совецкага народа накіраваяы
к сэрцу радзімы — к цудоўнай чырвойай
сталіцы Маскве. Там у зораносным Кр^млі адбываецца гістарычны з'езд слаўнай
парыі Леніна—Сталіна, там з усёй сілай
прагучэлі цудрш і геніяльныя словн вялікага чалавека нашай эпохі, пашага дарагога і ліобімага таварыша Сталіна.
XVIII з'езд мае вялікае гістарычнае
значэнне для нашай партыі, для совецкага народа, для міжнароднага комуністычнага руху. Яго рашзнні будуць праграмай дальнейшай барацьбы за таржаство Еомунізыа.
У рэзультаце / паспяховага выканання
плана другой сталінскай пяцігодкі у нашай краіне Ў асноўным ажыццяўлёна
першая фаза комунізма — соцыялізм.
За нянь год,
прайшоушых
з часу
XVII з'езда партыі, у гісторыю нашай раДЗІМЫ ўнісана многа залатых старонак велічных перамог і гераізма.
У корані нераўтварыліся эканоміка, быт
і культура нашай краіпы. Над кіраўпіцтвам большэвіцкай партыі створана радаснае, сонечнае жыццё народаў квітнеючай краіны Советаў.
Рабочыя, сяляне, інтэлігенцыя — адзіны, дружны совецкі народ моцяа згуртаван вакол роднай партыі большэвікоў, вакол гейіяльнага зодчага соцыялізма таварыша Сталіна.
Нашы слаўныя перамогі заваёваны пад
кіраўігіцтвам большэвіцкай нартыі,
над
непасрэдным вадзіцельствам мудрага капкана дзяржаўнага
карабля таварьша
Сталіна. Яны заваёваны ў жорсткай барацьбе 3 трацкісцка-бухарыпскімі наймітамі фашызма. Раздавіўшы
фашысцкую
гадзіну, совецкі народ стаў яшчэ больш
згуртаваным, больш магутным.

страшны ніякія ворагі, ніякія проіскі капіталістычнага свету.
XVIII з'езд большэвіцкай нартыі яшчэ
раз паказвае ўсяму свету магутны росквіт соцыялістычнай радзімы пад сонцам
Сталінскай Канстытуцыі. Ён яшч» ярчэй
акрэсліць шлях нашага пабеданоснага шэствія к комунізму.
Працоўныя нашай краіны сустрэлі
з'езд 3 агромнай радасню, новым уздымам
соцыялістычнага спаборніцтва, новымі надарункамі сваёй мацеры-радзіме.
Студэнты, навуковыя работнікі і адміністрацыйна-тэхнічны персанал універсітэтг
адзначаюпь XYIII з'езд паотыі новымі дасягнепнямі ў вучобе, абароннай рабоце,
фізкультуры і г. д. Універсітэцкі калектыў папоўніў свае рады новымі выдатнікамі вучобы, кулямётчыкамі, гранатамётчыкамі, стралкамі.
Комуніст Кавхута (студ. V курса геафака) стаў выдатнікам вучобы. Зараз ён
рыхтуе даклад для навукова-даследчага
гуртка.
Студэнткі
тт. Грэчыц
і Раманцова
(біяфак) выдатна авалодалі станкавым
кулямётам. Дацэнт Нахімоўская з'яўляецца лепшым плаўцом. Ст^^энтка гістфака
тав. Рудава ў падарунак з'езду надрыхтавала 10 варашылаўскіх стралкоў.
Задача нашых партыйнай і грамадскіх
арганізацый састаіць у тым, каб яшчэ
тыпай разгарнуць соцыялістычнае спаборніцтБа сярод студэнтаў і навуковых рабо}нікя,у. глыбпр" рчвучыць матэрыялы XVIII з'езда ВЕП(б).
Выдатнай вучобай, высокімі наказчыкамі грамадскай работы адкажам на раіііэнні XVIII з'езда нашай партыі.
Няхай жыве XVIII з'езд партыі ЛепІна—Сталіна!
Няхай жыве геній усяго працоўнага
Народ і комунізм у нашай краіне злі- чалавецтва, наш бацька і правадыр таваліся ў адну непераможную сілу, якой не .рыш Сталін!
О

НАШЫ

ПАДАРУННІ

З'ЕЗДУ

ПЕРАМОЖЦАУ

У ГОНАР З^ЕЗДЛ
Разам 3 усімі нрацоўнымі нашай краіны
студэнты біялагічнага факультэта ўключыліся ў спаборніцтва імя XVIII
з'езда
ВЕП(б). Яны ўзялі на сябе абавязацельствы вучыцца на выдатна і добра авалодаць абароннай справап. Свае абавязацельствы студэнты выканалі.
Так, студэнтка, комсамолка V курса
Скобелева скончыла планерную
школу.
Зараз яна рыхтуецца да здачы норм на
значок ГСА II ст. Студ. гэтага-ж курса
Раманцова і студ. III курса Грэчыц сконЧ Ы Л І гурток
станкавых
кулямётчыка?.
Зараз тав. Раманцова разам з
другімі

студэнтамі факультэта займаецца ў аўташколе. Студ. IV курса Сцепаненка займаецца у гуртку станкавых кулямётчыкаў і
рыхтуецца да здачы норм на значок ГСО
II ст. Да здачы норм ГСА II ст. рыхтуецца І студ. IV курса Шэбека, якая займаоица таксама і Ў аўташколе. Усе гэтыя
таварышы ўзялі на .сябе абавязацельствы
здаць усе экзамены у веснавую экзаменаі;ыйную сесію на «выдатна».
Такімі падарункамі нашы
студэнты
сустракаюць XVIII з'езд Усесаюзнай Комуністычнай партыі большэвікоў — з'езд
нерамогшага соцыялізма. КУДРАВЕЦ.

НОВЫЯ НАВЖОВЫЯ РАБОТЫ
3 вялікай радасцю і натхненнем сустрэлі адкрыццё XVIII з'езда нашай партыі
навуковыя работнікі універсітэта. Яны ЎЕлючыліся ў прадз'ездаўскае спаборніцтва,
узяўшы рад канкрэтных абавязацельстваў.
Навуковыя работнікі псынеслі каштоўныя падарункі мацеры-радзіме—свае новчя
навуковыя работы. Праф. Дзенісаў скоя-

АБАРОННЫЯ
у гонар XVIII з'езда нашай роднай
большэвщкай партыі комсамольцы фізмата
падрыхтавалі свае абаронныя падарункі.
Інструктар ННХА комсамолец тав. ІІантусевіч падрыхтаваў 37 значкістаў ННХА
I ст, Еомсамолец тав. Фінкін падрыхтаваў
32 значкістаў ННХА I ст. Тав. Еарпіловіч вдаў нормы на значок «ВС» II ст.,

чыў напісанне работы «Валоты БССР».
Праф. Годнеў напісаў работу «Аб унлыве
светавога рэжьша на накапленне пігментаў».
Навуковыя работнікі
па сапраўднаму
ўзяліся за вывучэнне «Кароткага
курса
гісторыі ВЕП(б)».
ШКЛЯР.

ПАДАРУНК1
атрымаў званне матацыкліста 'і кулямётчыка.
Еомсамольцы фізмата абавязаліся глыбока вывучыць рашэнні XVIII з'езда
ВЕП(б), павысіць. якасць вучобы 1 абароннай работы, каб быць заўсёды гатовымі
к барацьбе за вялікую справу Леніна •—
Сталіна.

ЮДЗІЕЛЬ.

РАСШЫРЫЦЬ ПРАПАГАНДУ ІДЭЙ MAPKSI3,^A - ПЕН1Н13-^А
ДОБРЫЯ
Увядзенне курса «Асноў марксізмалоніпізма» — агромная падзея ў жыцЦІ совецкага студэнцтва. Нам, як будучаму атраду новай совецкай інтэлі.генцыі,
асабліва неабход^ы глыбокія
веды гісторыі нашай слаўнай большэвіцкай партыі, гісторыі барацьбы і перамог.
Вось чаму 3 самай вялкай сур'ёзнасцю наша студэнцтва ўзялося за вывучэнне гэтага прадмета.
Студэнтка ДВОСКІНА (I к.) кажа: «Я
захапляюся
лешыямі тав. Чымбурга,
я.ны мне даюць нялікую карысць, а д іх
я атрымоўваю глыбока-навуковыя матэрыялы. Адчуваецца сур'ёзная падрыхтоўка к лекцыям тав. Чымбурга».

ЛЕКЦЫ!
— Адчуваецца. што дацэнт Чымбург
на лекцыі ирылодзщь іхадрыхтаваным.
Ен быў у зімовыя кашкулы ў Маскве
ў музеі Лен.на, д з е безумоўна атрымаў многа цэннага навужовага матэрыяла. Гэта яму д а е магчымасць даьаць больш фажтаў і ілюстрацый, —
гаворыць Чарняўскі (студ. Ш к.).
Ало для таге, каб вывучыць і разабрадца ў гіісторыі большэвіцкай парты!, мала іпраслухаць лекцыі. Неабходна ўпарта і штодзізнна працаваць н а д
падручнікам,
н а д працамі
класікаў
марксізма, не чакаючы экзамена. У гэтым пытанні вядучае месца павінны
заняць комуністы і комсамольцы.
П. К У Х А Р О Н А К .

ГЛЫБОКА ВЬІВУЧАЦЬ ГІСТОРЫЮ ВКП(б)
Сістэматычнае і глыбокае вывучэнне гі- Леніна і Сталіна. Распрацавала кнігу
сторыі нашай партыі я начала з дня вы- Леніна «Что делать?» і заканчваю прахада ў свет «Кароткага курса гісторыі нрацоуку работы Леніна «Две тактики социал-демократии в демократической ревоВЕЩб)».
11а кожнай прачытанай главе падручні- люции».
Я ўважліва сачу за работай XVIII з'езка я састаўляю канспект. Зараз заканда партыі Леніна — Сталіна. Усе матэрычваю пранрацоуку IV главы.
У сваёй рабоце пад «Кароткім курсам ялы з'езда глыбока вывучу.
В. ВАЛЬКОВІЧ.
гісторыі ВКП(б)» я варыстаюся працамі

